
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک اسپری پرکنندده وو زئیدی  AKEMIاستر اسپری پلی پرکننده

های پلدی اسدتر رارااد اخ وص دحل و لدح  ور بر پایه رزین

 های این و  ح  ع ارتند از:استایرن است. ویژگی

ویژگی پرکنندگی باال و ویژگی عدم تاب بروااتن بسداار  -

 خحب. 

، ºC 60وواهدای بسداار بداال   سصت ادن سدری  ور ودحرت -

 فروسرخ(. 

 وهی آسان  خاس و خشک( و سایادگی باال قابلات واقل -

چس ندگی بساار خحب به فلئ  آهن، فحالو، آلحوانادحم(،  -

سصت، پلدی  PVCچحب، سنگ و وحاو و نحعی وصتلف  وانند 

 (. ºC 100استر( و نائ ور وواهای باال  تا 

عدددنی، اسددادها و هددای ووقدداوم بدده آب، ن.ددت، . رورن -

 بازهای رقاق.  

 ی است.اوه:زوانه

های بدنده، عمدتًا ور فرواگاه AKEMIاستر پرکننده اسپری پلی

تحلاد خحوروهای تجاری یا ور ونای  وهندسدی و نادئ ودنعت 

هدا یدا ها، ااارها، خراشپروازش چحب برای وسطح کرون گحوی

 احو. رو سایادگی ور نحاحی بئرگ ویده وی

 مل است.اوه: وستحرالع

زنگ زوایی، چربی زوایی،  سط ی که باید اوالح احو باید .1

تماوی  و تا حدی زبر اده بااد. خشک، بدون گرو و ر ار

نشدده و زالهدای آکریلادک هدای سصتها از زملدده ال پحاش

  تروحپالستاک باید پا  احند.

 و تحیات قحطی را به خحبی هم بئناد.  .2

3. g 4-2  را به  استره اسپری پلیپرکنندکننده سصتگرم از

g 100 استر اضافه کناد. وقااس وشصص پرکننده اسپری پلی

کننده وتناظر % سصت3کننده با وقدار اده روی تاحب سصت

 است. 

ویسکحزیته را  P AKEMIکننده % رقاق5تحان با افئوون وی .4

 کاهش واو. 



 30تدا  20تدحان . ویادحندویوصلحط  به خحبیر وو زئء ه .5

 وقاقه از این وصلحط است.اوه کرو. 

ادحو  نداز  این وصلحط با یک ت.ندگ اسدپری اعمدا  وی .6

 بار(.  4تا  5/2، فشار ت.نگ اسپری: mm 3-5/1اسپری: 

تا  20تحاند بعد از وی اسپری پرکننده به و ض سصت ادن .7

سداعت  3تدا  2( سایاده احو، بعدد از ºC 60وقاقه   30

 (. ºC 20ساعت خشک احو   4تا  3( و بعد از ºC 20خاس  

فرآیند سصت ادن تحسط گروا تسری  اده و با سروا کندد  .8

 احو. وی

ها و تحان بر روی سدطحح پرادده از تمداوی پرکننددهوی .9

هایی که به وحرت تجاری ور وسدترس هسدتند اسدت.اوه ال 

 کرو. 

تمادئ  AKEMIکنندده ناتدرو تحان بدا رقاقابئار را وی .10

 کرو. 

 نکات ویژه: 

اسدت.اوه  AKEMIها از چسد  ودای  برای و افظت از وست -

 کناد. 

پرکننده را ور فاوله زوانی کمی بعد از سدایادن سدطح  -

فلئ اعما  کناد تا از چس ندگی خحب آن اطمانان حاودل 

 نمایاد. 
% چسد ندگی را کداهش 4های سصت کنندده باشدتر از نس ت -

 کنند.واوه و خشک ادن سطح را بد وی
خشک ادن را بده تدیخار % 2ننده کمتر از کهای سصتنس ت -

سطح چس نده بداقی  ؛ ور وحرت پایان بحون ووااندازووی

 واند.وی
پاشدنهاو  2Kق ل از پحادش واون بدا یدک ال  آکریلادک  -

کنام که برای زلحگاری از تاو  زون، از یک پرایمدر وی

 ای است.اوه کناد. یا یک ورزگار رارواسه
تحان به وسداله حدال  از یسصت اده را ویگر نم پرکننده -

بان برو. این کار تنها به وحرت وکاناکی یا با اعما  

 ( ومکن است.ºC 200 <وواهای باالتر  

کنندده بده ورسدتی کدار کدروه باادد، ور وحرتی که پر -

 پرکننده سصت اده ویگر برای سالوتی خطری ندارو.

 ورازعه کناد.  ECاقداوات اوناتی: به برگه وشص ات ایمنی 

 وشص ات فنی



پحاش خشدک ور  μm 150تقری ًا  وقدار وحرو نااز برای اعما 

 هر الگحی وتقاط 

 س ئ روان رنگ :

  3g/cm 62/1تقری ًا  وانساته
  mPas 3500 - 3000 ویسکحزیته

 <  VOC  g/l 540وقدار 

  زوان کار کرون/ وقاقه 

 25-30 کننده سصت ºC 20 2%الف( ور 

 20-25 کننده سصت 3%

 15-20 کننده سصت 4%

  

 ºC 10 40-30ور  کننده% سصت2ب( با 

 ºC 20 25-20ور 

 ºC 30 10-80ور 
ور وحرت نگهداری ور زای خنک  عمر نگهداری 

و بدددون یددگ زوگددی ور بسددته 

 1بندی اودلی خدحو، تقری دًا 
 سا  

 

 نکته وهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح تحسعه و تکنحلحژی کدابروی 

وا است. با تحزه به تعدو عحاول تیثارگداار وصتلدف، ایدن 

 -های فنی وکتحب یا راروکتحبو همچنان ویگر تحواه -اطالعات

کننده باید به عنحان تاکرات راراز اری تلقی ادحند. و در 

روی، که اداول های عملکور هر وحرو خال وحظف است که آزوحن

اددحو، را ور اهدددا  و  ددح  بددحوه اوددا بدده آن و دددوو نمی

 ای راروشصص از نمحنه ازرا کند. ناحاه

 

 

 

 

 

 

 


